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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για Προσφορές για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού με
αριθμό 25/2018

Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η οποία εδρεύει στη Μυτιλήνη, 1ο χλμ. E.O. Μυτιλήνης Λουτρών, Τ.Κ. 81100, αιτείται προσφορών για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» στο
πλαίσιο των έργων που υλοποιεί η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι η Παρασκευή, 14
Δεκεμβρίου, στις 17:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους (με υπογραφή,
σφραγίδα,
ημερομηνία)
στη
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
procurement@iliaktida-amea.gr ή να παραδώσουν στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»
Α.Μ.Κ.Ε. (1ο χλμ. Ε.Ο. Μυτιλήνης - Λουτρών) σε κλειστό φάκελο την προσφορά υπόψιν
Ρόκου Ίριδας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσφορές που υποβάλλονται με άλλο τρόπο από τον προαναφερθέντα δεν
θα λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται εγκαίρως ώστε να
ληφθούν εντός της προθεσμίας.
Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και το κόστος
αγοράς των προσφερόμενων αγαθών. Δε θα επιλεγούν απαραίτητα τα προϊόντα με τη
χαμηλότερη τιμή.
Απαιτήσεις: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω έργου,
καλεί τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για τα ακόλουθα
ενδεικτικά είδη:

1. Λάμπα πυράκτωσης E14
Ισχύς λαμπτήρα: 40W
Ντουί λαμπτήρα: E14
Σχήμα λαμπτήρα: Κερί ή Σφαιρική
Τάση λαμπτήρα: 230V
Τύπος: Διαφανές ή Ματ
2. Λάμπα LED Κλασική E14
Συνολική Ισχύς: 4W
Ντουί λαμπτήρα: E14
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Ονομαστική τάση: 230V
3. Λάμπα πυρακτώσεως κοινή E27
Συνολική Ισχύς: 80W
Ντουί λαμπτήρα: E27
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Τάση λαμπτήρα: 230V
Τύπος: Διαφανές ή Ματ
4. Λάμπα LED Κλασική E27
Συνολική Ισχύς: 8W
Ντουί λαμπτήρα: E27
Σχήμα λαμπτήρα: Κλασική
Ονομαστική τάση: 230V
5. Φωτιστικό ασφαλείας LED 8W
Αυτονομία: 2h
Βαθμός προστασίας (IP): IP42
Λαμπτήρας: LED
Συνολική Ισχύς: 8W
Φωτεινή ροή σε λειτουργία: 40lm
6. Φις σούκο αρσενικό 16A
Αριθμός πόλων: 3P
Έξοδος Καλωδίου: Ευθύ
Ονομαστική τάση: 230V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Σύστημα σύνδεσης: Βιδωτός ακροδέκτης
Υλικό: Πλαστικό ή Καουτσούκ
7. Φις σούκο θηλυκό 16A
Έξοδος Καλωδίου: Ευθεία
Ονομαστική τάση: 230V

Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Σύστημα σύνδεσης: Βιδωτός ακροδέκτης
Υλικό: Πλαστικό ή Καουτσούκ
8. Nτουί πλαστικό E14
Ντουί: E14
Σπείρωμα στήριξης: M10x1
Τύπος: Βιδωτό ντουί
Υλικό: Πλαστικό
9. Nτουί πλαστικό E27
Ντουί: E27
Σπείρωμα στήριξης: M10x1
Τύπος: Βιδωτό ντουί
Υλικό: Πλαστικό
10. Πίνακας διανομής Επίτοιχος
Αριθμός σειρών: 1
Αριθμός στοιχείων: 8
Διαφανής: Ναι
Είδος καλύμματος: Πόρτα
Μέθοδος τοποθέτησης: Επίτοιχος
Χρώμα: Άσπρο
11. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 10A
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 10A
Τύπος τάσης: AC
12. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 16A
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Τύπος τάσης: AC
13. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 20A
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 20A
Τύπος τάσης: AC
14. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 25A
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 25A
Τύπος τάσης: AC

15. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 32A
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 32A
Τύπος τάσης: AC
16. Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 40A
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 40A
Τύπος τάσης: AC
17. Ρελέ ισχύος ράγας 40A
Αριθμός αρθρωτών αποστάσεων: 4
Αριθμός επαφών ΝΟ: 2NO
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Βάθος ενσωμάτωσης: 60mm
Δυνατότητα πρόσθ. Εξοπλισμού: Ναι
Μεγ. φορτίο πυρακτώσεως: 5250W
Ονομαστική τάση διέγερσης: 230V
Ονομαστική τάση λειτουργίας: 250V
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας: 40A
18. Διακόπτης διαρροής 2P 40A
Αριθμός πόλων: 2
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Ονομαστική τάση: 230V
Ονομαστικό ρεύμα: 40A
Ονομαστικό ρεύμα σφάλματος: 0,03A
Συχνότητα: 50Hz
19. Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας
Αριθμός εξόδων: 1
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Επαφή ισοδυναμικής γείωσης: Ναι
Πρόγραμμα 24 ωρών: Ναι
Ρεύμα μεταγωγής 250V AC: 16A
Τάση τροφοδοσίας: 230V
Τύπος: Με εφεδρεία
20. Λυχνία ράγας LED
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Λαμπτήρας: LED
Μέγιστη Ισχύς: 0,3W
Ονομαστική τάση: 230V
Χρώμα λυχνίας: Κόκκινη

21. Πρίζα Σούκο 16Α
Αριθμός θέσεων: 2M
Κάλυμμα: Πλήρες κουτί
Μέθοδος τοποθέτησης: Επίτοιχος
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Τύπος: Σούκο
Χρώμα: Λευκή
22. Πρίζα Σούκο 16A χωνευτή
Αριθμός θέσεων: 2M
Κάλυμμα: Πλακίδιο
Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 16A
Τύπος: Σούκο
Χρώμα: Λευκή
23. Διακόπτης 10A
Αριθμός Θέσεων: 2M
Αριθμός πλήκτρων: 1
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 10A
Σύστημα καλωδίωσης: Μεσαίος Αλε-ρετούρ
Χρώμα: Λευκός
24. Διακόπτης Κομιτατέρ 10A
Αριθμός Θέσεων: 2M
Αριθμός πλήκτρων: 2
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Μέθοδος τοποθέτησης: Χωνευτός
Ονομαστική τάση: 250V
Ονομαστικό ρεύμα: 10A
Σύστημα καλωδίωσης: Κομιτατέρ
Χρώμα: Λευκός

25. Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ12
Ειδική εφαρμογή: 5 τρύπες
Ισχύς: 4kW
Ονομαστική τάση: 230V
Τύπος: Φλάντζα γενικής χρήσης
Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση
26. Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ14
Διάμετρος φλάντζας: 120mm
Ειδική εφαρμογή: 5 τρύπες
Ισχύς: 4kW
Ονομαστική τάση: 230V
Τύπος: Φλάντζα γενικής χρήσης
Τύπος σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση
27. Θερμοστάτης θερμοσίφωνα
Αριθμός ανοιχτών επαφών NΟ: 1
Αριθμός κλειστών επαφών NC: 1
Αριθμός μεταγωγικών επαφών CO: 2
Βαθμός προστασίας (IP): IP20
Ονομαστικό ρεύμα: 20A
Τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης: Βιδωτή σύνδεση
28. Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 1.5mm2
Διατομή: 1.5mm2
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC
29. Καλώδιο μονόκλωνο 3 x 1.5mm2
Διατομή: 1.5mm2
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Μονόκλωνος, ΝΥΜ
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC
30. Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 2.5mm2
Διατομή: 2.5mm2
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3

Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC
31. Καλώδιο μονόκλωνο 3 x 2.5mm2
Διατομή: 2.5mm2
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Μονόκλωνος, ΝΥΜ
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC
32. Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 6mm2
Διατομή: 6mm2
Αριθμός αγωγών καλωδίου: 3
Τύπος αγωγού: Εύκαμπτο
Χρώμα: Λευκό
Υλικό: Χαλκός
Τύπος μόνωσης: PVC
33. Καλώδιο εύκαμπτο 2 x 0,75mm²
Αριθμός πυρήνων: 2
Θωράκιση: Όχι
Κατηγορία αγωγού: Εύκαμπτος
Με γείωση: Όχι
Μόνωσης πυρήνα: PVC
Ονομαστική διατομή αγωγού: 0,75mm²
Υλικό εξωτερικού περιβλήματος: PVC
Χρώμα μανδύα: Διαφανές ή άσπρο
Το έντυπο της προσφοράς πρέπει να ακολουθεί το επισυναπτόμενο πρότυπο
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), να φέρει την ημερομηνία συμπλήρωσης, την ισχύ της προσφοράς, την
υπογραφή του Προμηθευτή, καθώς και τη σφραγίδα της επιχείρησης. Απαραίτητη
προϋπόθεση να συμπληρωθούν τα πεδία «τιμή» και «περιγραφή» του κάθε είδους (η τιμή
αφορά στην τελική αξία συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17% και η περιγραφή αφορά στην
ποιότητα ή τη σύνθεση του προϊόντος).
Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, εάν τα προϊόντα που προμηθεύτηκε η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»
Α.Μ.Κ.Ε. αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στα διαφημιζόμενα
χαρακτηριστικά ο Προμηθευτής οφείλει να τα αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να
επιστρέψει τα χρήματα. Επίσης, αν για οποιοδήποτε λόγο το προϊόν δεν καλύπτει τις
ανάγκες της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής της
αγοράς εντός ενός (1) μηνός, αρκεί το προϊόν να είναι αμεταχείριστο ή εντός της αρχικής
του συσκευασίας, στην ίδια άριστη κατάσταση στην οποία το παρέλαβε ο εκπρόσωπος

της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του
προϊόντος (καρτελάκια, φυλλάδια κτλ.).
Χρονική Διάρκεια παροχής Υπηρεσιών: Η διάρκεια δεν προκαθορίζεται, αλλά
κυμαίνεται βάση των αναγκών, όπως εκείνες προκύπτουν μέσα στο τρέχον έτος (2018) και
το επόμενο (2019). Η προμήθεια των ειδών ορίζεται για το διάστημα από τη σύναψη της
Σύμβασης μέχρι και τις 31/05/2019. Η προμήθεια των ειδών γίνεται σταδιακά και όχι μαζικά
και κατόπιν συνεννόησης με τον Προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, εάν τα είδη δεν είναι
ετοιμοπαράδοτα πρέπει να μπορούν να παραδοθούν στην «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα δήλωσης της ανάγκης στον Προμηθευτή. Η
παράδοση των ειδών θα γίνεται σε χώρους που θα υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. ή
τα είδη θα παραλαμβάνονται απευθείας από το κατάστημα του Προμηθευτή.
Προϋπολογιζόμενο κόστος προϊόντων: Το κόστος προμήθειας
υπολογίζεται σε 500€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ανά μήνα.

αναλώσιμων

Οι προσφορές θα πρέπει να αναφέρουν ξεκάθαρα:




Κόστος προϊόντος με Φ.Π.Α. 17% σε ΕΥΡΩ (€)
Οι τιμές θα πρέπει να είναι καθαρές, δηλαδή μετά την αφαίρεση οποιωνδήποτε
εκπτώσεων. Σε περίπτωση που υπάρχει έκπτωση θα πρέπει το ποσό της
έκπτωσης να αναφέρεται ξεχωριστά.
Περιγραφή προδιαγραφών προσφερόμενου προϊόντος.

Πληροφορίες προς προσφοροδότες:






Τυχόν τραπεζικές χρεώσεις που βαρύνουν τον Προμηθευτή.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα συνάψει Σύμβαση με έναν Προμηθευτή.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα δεχτεί την προσφορά του εκάστοτε προσφοροδότη
εις ολόκληρο.
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Προμηθευτή.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. (0,5 χλμ.
Μυτιλήνης - Λουτρών) ή σε χώρους που θα υποδείξει η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας ή θα
παραλαμβάνονται από το κατάστημα του Προμηθευτή από εκπρόσωπο της
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες: Οι Προμηθευτές δε δικαιούνται να βασίζουν
οποιεσδήποτε απαιτήσεις τους σε λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες που προέκυψαν λόγω
αμέλειας των προσφοροδοτών, καθώς και να διορθώσουν τις προσφορές που έχουν
καταθέσει, εκτός αν οι προσφορές κατατέθηκαν πριν από διευκρινιστική ανακοίνωση της
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. και μόνο σε εκείνη την περίπτωση που η διόρθωση αφορά στη
συγκεκριμένη διευκρίνιση.

Το δικαίωμα της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε
ή και όλες τις προσφορές: Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί
ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά, να ακυρώσει τη διαδικασία προμήθειας ή να
απορρίψει όλες τις προσφορές ανά πάσα στιγμή πριν από την ανάθεση της Σύμβασης,
χωρίς να επιρρίπτεται οποιαδήποτε ευθύνη στους Προμηθευτές ή να υποχρεούται η
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. να τους ενημερώσει.
Διεφθαρμένες, δόλιες και καταναγκαστικές πρακτικές:




H «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. απαιτεί από το προσωπικό, τους κατασκευαστές, τους
Προμηθευτές ή τους διανομείς της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας
κατά την ανάθεση και εκτέλεση όλων των Συμβάσεων. Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.
απορρίπτει κάθε πρόταση που υποβάλλεται από τους Προμηθευτές ή, όπου
χρειάζεται, τερματίζει τη Σύμβασή τους, εάν αποδειχθεί ότι έχουν εμπλακεί σε
διεφθαρμένες, δόλιες, συμπαιγνείς ή καταναγκαστικές πρακτικές.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. έχει αποφασίσει να υποστηρίξει τη διεθνή απαγόρευση
κατά των ναρκών κατά προσωπικού. Οι νάρκες κατά προσωπικού έχουν σκοτώσει
ή καταστήσει ανάπηρους και συνεχίζουν να σκοτώνουν πολλούς πρόσφυγες.
Μεγάλο μέρος των θυμάτων των ναρκών είναι γυναίκες και παιδιά, ενώ οι νάρκες
αποτελούν σημαντικό εμπόδιο για την επιστροφή των προσφύγων. Συνεπώς, η
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δε συναλλάσσεται εν γνώσει της με εταιρείες οι οποίες
κατασκευάζουν, πωλούν ή διαχειρίζονται νάρκες κατά προσωπικού ή μέρη /
ανταλλακτικά τους. Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί και εγγύηση εκ μέρους
του προσοφοροδότη πως ο ίδιος, ή τα συνδεδεμένα με αυτόν μέρη, δε σχετίζονται
με κατασκευή ή εμπόριο ναρκών κατά προσωπικού. Τυχόν ψευδής δήλωση θα
οδηγεί σε ακύρωση της Σύμβασης με την «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε.

Επιλογή Προμηθευτή: Οι προσφορές θα εξεταστούν στο σύνολο των παρεχόμενων
αγαθών. Συνεπώς, η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα αποδεχθεί μόνο εκείνες τις προσφορές
που περιλαμβάνουν το σύνολο των ζητηθέντων ειδών. Κάθε προϊόν που αναφέρεται στην
προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται από τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του.
Τα είδη θα αξιολογηθούν κρίνοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, καθώς και το κόστος
αγοράς τους. Δε θα επιλεγεί απαραίτητα το προϊόν με τη χαμηλότερη τιμή.
Ο Προμηθευτής δύναται να επισυνάψει φωτογραφίες των προϊόντων που προσφέρει, για
την παραστατικότερη περιγραφή των ειδών.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. θα ειδοποιήσει τον επιλεγμένο Προμηθευτή εγγράφως ή
τηλεφωνικά.

Πληρωμή:




Οι πληρωμές των τιμολογίων γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου που
θα αναφέρεται στη Σύμβαση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του
σχετικού τιμολογίου για την προσφορά ειδών του ημερολογιακού μήνα που πέρασε
και πάντα σύμφωνα με τη χρηματορροή του προγράμματος.
Η «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε. δεν θα προβεί σε οποιεσδήποτε προκαταβολές για την
υπηρεσία.

Διευκρινίσεις: Διευκρινίσεις παρέχονται ή/και ερωτήσεις υποβάλλονται είτε εγγράφως
στην ηλεκτρονική διεύθυνση procurement@iliaktida-amea.gr, ή τηλεφωνικά στο
2251022873 από τα κεντρικά γραφεία της «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ» Α.Μ.Κ.Ε., υπόψιν Ίριδας Ρόκου,
από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00, μέχρι και την Πέμπτη 13/12/2018.
Αντίγραφα της απάντησης, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της διευκρίνισης, θα
δημοσιευτούν
στον
ιστότοπο
της
«ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ»
Α.Μ.Κ.Ε.,
http://iliaktidaamea.gr/diagonismoi/, χωρίς να προσδιοριστεί η πηγή της ερώτησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρότυπο Προσφοράς για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με αρ. 25/2018
Ημερομηνία Συμπλήρωσης:……………
Ισχύς προσφοράς:……………

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

1

Λάμπα πυράκτωσης E14

2

Λάμπα LED Κλασική E14

3

Λάμπα πυρακτώσεως E27

4

Λάμπα LED Κλασική E27

5

Φωτιστικό ασφαλείας LED 8W

6

Φις σούκο αρσενικό 16A

7

Φις σούκο θηλυκό 16A

8

Nτουί πλαστικό E14

ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

9

Nτουί πλαστικό E27

10

Πίνακας διανομής Επίτοιχος

11

Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 10A

12

Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 16A

13

Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 20A

14

Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 25A

15

Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 32A

16

Μικροαυτόματος (διακόπτης) ράγας 40A

17

Ρελέ ισχύος ράγας 40A

18

Διακόπτης διαρροής 2P 40A

ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

19

Χρονοδιακόπτης αναλογικός ράγας

20

Λυχνία ράγας LED

21

Πρίζα Σούκο 16Α

22

Πρίζα Σούκο 16A χωνευτή

23

Διακόπτης 10A

24

Διακόπτης Κομιτατέρ 10A

25

Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ12

26

Αντίσταση θερμοσίφωνα 4kW Φ14

27

Θερμοστάτης θερμοσίφωνα

28

Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 1.5mm2

ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

29

Καλώδιο μονόκλωνο 3 x 1.5mm2

30

Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 2.5mm2

31

Καλώδιο μονόκλωνο 3 x 2.5mm2

32

Καλώδιο εύκαμπτο 3 x 6mm2

33

Καλώδιο εύκαμπτο 2 x 0,75mm²

ΤΙΜΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υπογραφή και Σφραγίδα προσφοροδότη

…………………………………………

